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باإلشارة إلعالن الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ  4رمضان 1441هـ
الموافق  27أبريل 2020م بخصوص إعادة افتتاح مراكزها التجارية جزئيًا في ضوء
التخفيف المؤقت لإلجراءات االحترازية ،وباإلشارة للتوجيهات الحكومية الصادرة
بتاريخ  19رمضان 1441هـ الموافق  12مايو 2020م بشأن استمرار رفع منع
التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة (باستثناء مكة المكرمة) والسماح باستئناف
بعض األنشطة االقتصادية (بما يشمل المراكز التجارية) وذلك من الساعة التاسعة
صبا ًحا وحتى الساعة الخامسة مسا ًء من تاريخ  21إلى  29رمضان 1441هـ الموافق
 14إلى  22مايو 2020م ،تعلن شركة المراكز العربية عن استمرار العمل الجزئي
".بمراكزها التجارية خالل الفترة المذكورة أعاله باستثناء "مكة مول

وستستمر المراكز التجارية بااللتزام بكافة اللوائح اإلرشادية الحكومية
المحدثة والمتعلقة بممارسات الصحة والسالمة العامة .عل ًما بأن كافة
المراكز الترفيهية ،ودور السينما ،والنوادي الرياضية والصحية،
وصالونات وعيادات التجميل ستظل مغلقة طوال فترة رفع منع التجول
.المذكورة أعاله .وستبقى المطاعم والمقاهي متاحة لخدمات التوصيل
وسيتم كذلك االستمرار بتطبيق عدة تدابير شاملة خالل هذه الفترة ،تشمل
فحص درجة حرارة جميع الزوار والعاملين ،وإلزامهم بارتداء الكمامات
الطبية وتوزيع معقمات األيدي عند كافة مداخل المراكز التجارية ،باإلضافة
مؤخرا بتركيب
إلى االلتزام بتدابير التباعد االجتماعي .كما قامت الشركة
ً
بوابات تعقيم وقياس درجات الحرارة في مراكزها التجارية العشرين التي
.سوف تستمر في العمل خالل الفترة المشار إليها أعاله
صت التوجيهات الحكومية األخيرة على العودة إلى تطبيق منع التجول
كما ن ّ
الكامل طوال اليوم في كافة مدن ومناطق المملكة من تاريخ  30رمضان
.إلى  4شوال 1441هـ الموافق  23إلى  27مايو 2020م
وتواصل إدارة الشركة متابعة ودراسة حجم األثر المالي الناتج عن جميع
المستجدات المتعلقة بهذا الشأن ،وسوف يتم اإلعالن عن أي تطورات في
.حينه
مقدمة
آخر التطورات لإلغالق الجزئي والمؤقت لمراكزها التجارية المتضمنة إعادة افتتاحها
جزئيا ً في ضوء التخفيف المؤقت لإلجراءات االحترازية

الحدث الذي سبق
إعالنه
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ال ينطبق

نسبة االنجاز
المتحقق

ال ينطبق

التاريخ المتوقع
لالنتهاء من الحدث

ال ينطبق

التكاليف المرتبطة
بالحدث وهل تغيرت
ام ال مع ذكر
االسباب

ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن
محتويات هذا اإلفصاح ،وال تعطيان أ ّ
ي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراح ًة
ي مسؤولية مهما كانت عن أ ّ
من أ ّ
ي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على
أ ّ
ي جزء منه ،كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في اإلفصاح ،و يأكد
بأنه بعد اتخاذه اإلجراءات الالزمة للتحري ،وبنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق -ال يعلم بوجود
.أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل اإلفصاح مضلال ً أو ناقصاً أو غير دقيق

